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Πραγματοποιήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2019 στο Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ»,  η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας 
στην οποία εγκρίθηκαν ομόφωνα ο Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Ισολογισμός διαχειριστικής περιόδου 
1/1/2018 – 31/12/2018, ο προϋπολογισμός 2019 καθώς και ο προγραμματισμός δράσης του Συλλόγου και έγινε λεπτομε-

ρής ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Συλλόγου 2018 από τα μέλη του Δ.Σ.
Το VIDEO της Συνέλευσης έχει αναρτηθεί στην ΙΣΤοΣελΙΔΑ και στο FACEBOOK του Συλλόγου μας.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Στις 2 Απριλίου 2019 εκδικάστηκε ενώπιον του εφετείου Αθη-
νών η έφεση του Συλλόγου μας  κατά της απόφασης του Πρω-
τοβάθμιου Δικαστηρίου για τις αξιώσεις που πηγάζουν από τη 
σύμβαση του 1981 η οποία απέρριψε με εσφαλμένο σκεπτικό 
την αγωγή μας, κρίνοντας ότι οι αξιώσεις μας κατά της Τράπεζας 
από τη σύμβαση του 1981 καταργήθηκαν με το ν. 3620/2007 
και την ένταξή μας στο εΤΑΤ.  Η πρωτόδικη απόφαση κρίνοντας 
με ιδιαίτερη σπουδή αλλά και προφανή μονομέρεια τα νομικά 
ζητήματα της υπόθεσης θεώρησε ότι οι υποχρεώσεις που ανέ-
λαβε η Τράπεζα με τη σύμβαση του 1981 είναι υποχρεώσεις 
συνταξιοδοτικής φύσης και ως εκ τούτου νόμιμα αλλοιώθηκαν 
και εν τέλει καταργήθηκαν με την ένταξή μας στο εΤΑΤ. 
Στο εφετείο με εμπεριστατωμένες γνωμοδοτήσεις και νομική 
αρθογραφία, επισημάναμε τη νομική φύση της σύμβασης του 

1981 ως γνήσιας σύμβασης υπέρ τρίτου, που προέβλεψε αυ-
τοτελείς ενοχικές αξιώσεις υπέρ των εργαζομένων της Τράπε-
ζας ακόμα και για την περίπτωση που το Ταμείο διαλυόταν ή 
εντασσόταν – όπως και έγινε – σε δημόσιο φορέα κοινωνικής 
ασφάλισης. 
επίσης, προσκομίζοντας σειρά ενόρκων βεβαιώσεων και οικο-
νομικών στοιχείων, τονίσαμε εμφατικά ότι η ΣΥΜΒΑΣΗ  1981 
είχε την ΜοΝΑΔΙΚΗ ΙΔΙΑΙΤεΡοΤΗΤΑ να λάβει αντάλλαγμα η 
Τράπεζα για τις υποχρεώσεις που ανέλαβε, δηλαδή τη μεταβί-
βαση όλης της περιουσίας του Ταμείου. Όπως ρητά αναγράφε-
ται στη σύμβαση η Τράπεζα ανέλαβε την υποχρέωση να καλύ-
πτει στο διηνεκές την απρόσκοπτη λειτουργία του Κανονισμού 
Παροχών σε όφελος των εργαζομένων σ’ αυτή αλλά και σε όφε-
λός της. Η σύμβαση του 1981 δεν ήταν μια χαριστική σύμβαση 
αλλά μια σύμβαση με αντάλλαγμα. Το γεγονός αυτό νομιμοποιεί 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Υγεία
Α) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 
ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Παρακάτω θα βρείτε λίστα με τις συνεργαζό-
μενες κλινικές και νοσοκομεία με τον Σύλλο-
γό μας που μας παρέχουν απορρόφηση του 
20%.
• ΑΣΚλΗΠΙεΙοΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚλεΙο)
• ΒΙοΪΑΤΡΙΚΗ (συμμετοχή 10%)
• ΒοΥΓΙοΚλΑΚεΙο ΝοΣοΚοΜεΙο
• ΓΑΒΡΙλΑΚΗ (ΧΑΝΙΑ) (συμμετοχή 10%)
• CRETA INTERCLINIC HOSPITAL 
 (ΗΡΑΚλεΙο)
• EUROMEDICA
• EUROMEDICA ΘεΣ/ΝΙΚΗΣ 
 (συμμετοχή 10%)
• EUROMEDICA ΚοΖΑΝΗΣ 
 (συμμετοχή 10%)
• ΙΑΣΩ GENERAL ΑΘΗΝΑ
• ΙΠΠοΚΡΑΤεΙο ΚΑΒΑλΑΣ
• ΚεΝΤΡΙΚΗ ΚλΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
• ΜΑΣΤοΡΑΣ ΚεΡΚΥΡΑΣ
• MEDITERRANEO ΓλΥΦΑΔΑΣ
• ΜεΤΡοΠολΙΤΑΝ
• εΡΡΙΚοΣ ΝΤΥΝΑΝ
• ΠεΙΡΑΪΚο ΘεΡΑΠεΥΤΗΡΙο
• ΙΑΤΡΙΚο Π. ΦΑλΗΡοΥ
• ΙΑΤΡΙΚο ΠεΡΙΣΤεΡΙοΥ
• ΙΑΤΡΙΚο ΨΥΧΙΚοΥ
• ΔΙΑΒΑλΚΑΝΙΚο ΘεΣ/ΝΙΚΗΣ 
 (συμμετοχή 10%)
• ολΥΜΠΙοΝ ΠΑΤΡΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ
• ΚεΝΤΡΙΚΗ ΚλΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
• ΒοΥΓΙοΥΚλΑΚεΙο ΝοΣοΚοΜεΙο
• ΠεΙΡΑΪΚο ΘεΡΑΠεΥΤΗΡΙο
• ΓΑΒΡΙλΑΚΗ (ΧΑΝΙΑ)
• εΡΡΙΚοΣ ΝΤΥΝΑΝ
• EUROMEDICA ΘεΣ/ΝΙΚΗΣ

Β)ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK

Συμβεβλημένα με το Πολυιατρείο 
Nοσοκομεία:
1) YΓEIA
2) MHTEPA
3) εΥΡΩΚλΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
4) εΥΡΩΚλΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ
5) λEYKOΣ ΣTAYPOΣ AΘHNΩN
6) ΙΑΤΡΙΚο ΠεΡΙΣΤεΡΙοΥ
7) MEDITERRANEO HOSPITAL
8) ΑΓΙοΣ λοΥΚΑΣ ΘεΣΣΑλοΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ
• Mητέρα (ομίλου Yγεία)
• Yγεία Net  
 (ομίλου Yγεία, Hilton – Περιστέρι)
• λευκός Σταυρός Aθηνών
•  Άγιος λουκάς Θεσσαλονίκη
• Oφθαλμολογικό Kέντρο Aθηνών
• ευρωκλινική
• ευρωκλινική παίδων
• Medimall (Πύργος Αθηνών)
• Ιατρικό Περιστερίου

• Aξονική Aθηνών (Πατήσια)
• Σύγχρονος Ασκληπιός (Άλιμος)
• Διαγνωστικά Παπανδρέου (Πολυτεχνείο)
• Kοσμοϊατρική AE (Πατήσια)
• Ιατρικό Διαγνωστικό εργαστήριο 
 Θ. Πανόπουλος Α.ε.
• Ιατρική Πρόληψη - Καλλιθέα
• Iatrorama (Κολωνός)
• Medicall (Ν. Μάκρη & Ραφήνα)
• Iατρική Euromedica – Aσπρόπυργος
• Ιατρική Μεγάρων Α.ε.
• Ιατρική Euromedica (Ασπρόπυργος)
• Ιωνία Ιατρική Α.ε. (ελευσίνα)
• Ιωνία Euromedica (Κόρινθος)

ΤΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ 
ΑΘΗΝΑ: οδός Σανταρόζα 1 και Σταδίου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: οδός  Βενιζέλου 24, 6ος 
όροφος
ΠΑΤΡΑ: οδός Βασ. Γεωργίου 6, 2ος όροφος

AXA – Το συμβόλαιο ισχύει για τους συ-
νταξιούχους που συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι 
31/12/2013 για το σύζυγο ή τη σύζυγο που 
είναι έμμεσα ασφαλισμένοι, οΧΙ όμως για τα 
τέκνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Πριν την επίσκεψη στα 

συνεργαζόμενα ιδιωτικά κέντρα 
πρέπει να επικοινωνείτε και να 
επιβεβαιώνετε την συνεργασία.
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Επανυπολογισμός προσυνταξιοδοτικού βοηθήματος 
ΕΦΚΑ – ΕΤΑΤ

οι Νομικοί μας Σύμβουλοι έχουν επεξεργαστεί τη νομική βάση 
της αγωγής για τους συναδέλφους μας, οι οποίοι θέλουν να δι-
εκδικήσουν τα δικαιώματά τους, που πηγάζουν από τη σύμβα-
ση του 1981 και έχουν αποχωρήσει από την Τράπεζα με προ-
γράμματα εθελούσιων εξόδων από τα έτη του 2014 και μετά. 
Όπως σας έχουμε ενημερώσει, η νομική θεμελίωση της αγω-
γής θέλει ειδικό χειρισμό, λόγω των ευρύτατων και γενικών πα-
ραιτήσεων που έχουν υπογράψει οι συνάδελφοι, από οποιαδή-

ποτε απαίτηση – αξίωσή τους κατά της ALPHA BANK. 
εντός του 2019 θα κατατεθούν οι σχετικές αγωγές. Πριν την 
κατάθεση της αγωγής, οι Νομικοί μας Σύμβουλοι θα επικοινω-
νήσουν με όσους συναδέλφους έχουν προσκομίσει τα απαι-
τούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά για τις απαραίτητες διευ-
κρινίσεις. Και όσοι άλλοι επιθυμούν, θα επικοινωνήσουν με τα 
γραφεία του Συλλόγου για να τους δώσουμε τα σχετικά έγγρα-
φα.

Σύμβαση 1981 – Εθελούσιοι

απόλυτα τον ισχυρισμό μας ότι οι αξιώσεις μας έναντι της Τρά-
πεζας είναι συμβατικές και δεν μπορούν να αποσβεσθούν. 
Ακόμη με αυστηρή θεμελίωση και πλήρη αιτιολόγηση αποδεί-
ξαμε ότι ο κοινωνικοασφαλιστικοί νόμοι δεν θα μπορούσαν να 
καταργήσουν τις συμβατικές υποχρεώσεις που ανέλαβε η Τρά-
πεζα, λαμβάνοντας μάλιστα εκ των προτέρων  σημαντικό οικο-
νομικό αντάλλαγμα γι’ αυτές. 
Μάλιστα επίσης για να καταδειχθεί το σφάλμα της Πρωτόδικης 
απόφασης που έκρινε ότι: «οι ασφαλιστικές παροχές συνταξι-
οδοτικής φύσης του Ταμείου δεν έχουν πλέον αμιγώς δικαιο-
πρακτικό χαρακτήρα, ούτε μπορούν να χαρακτηριστούν ως 
πρόσθετες παροχές του εργοδότη που αποτελούν αμοιβή ή 
αντάλλαγμα της προσφερόμενης εργασίας ή αποβλέπουν στην 
εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών του εργοδότη. Αντίθετα 
αποτελούν πλέον ασφαλιστικές παροχές συνταξιοδοτικής φύ-
σης ρυθμιζόμενες από το νόμο, που εντάσσονται στην επικου-
ρική κοινωνική ασφάλιση» έγινε ενώπιον του εφετείου εκτενής 
αναφορά στις γνωμοδοτήσεις όπου μεταξύ άλλων ενδελεχώς 
αναπτύσσεται ότι:
οι ρόλοι του Ταμείου και της Τράπεζας, ως προς τη συμπληρω-
ματική - επικουρική ασφάλιση του προσωπικού της, ήταν και 
παραμένουν διακριτοί. Πράγματι, οι ρόλοι του επιχειρηματία και 
του φορέα κοινωνικής ασφάλισης δεν συγχέονται στην Τράπε-
ζα. Η τελευταία παρεμβαίνει μόνο ενισχυτικά της προστασίας 
που προβλέπεται από τον Κανονισμό παροχών του Ταμείου 
(ΤΑΠΤΠ). Η μετεργασιακή αυτή μέριμνα της Τράπεζας αποτέλε-
σε το αντικείμενο ενοχικής Σύμβασης του 1981 με τον Σύλλογο 
προσωπικού και το οικείο Ταμείο. Το δικαίωμα για κάλυψη της 
διαφοράς από την Τράπεζα, που απέκτησε κάθε εργαζόμενος 
από τη Σύμβαση, καθώς και η αντίστοιχη υποχρέωση της Τρά-
πεζας αποτέλεσαν και μέρος της ατομικής σύμβασης κάθε ερ-
γαζομένου, δεδομένου ότι  η ατομική σύμβαση αποτέλεσε και 
την αιτία για την ανάληψη της δέσμευσης αυτής.  

ο μισθολογικός χαρακτήρας καθιστά ανεπίτρεπτη οποιαδήποτε 
μονομερή ανατροπή της προσδοκίας ή του δικαιώματος από 
τον εργοδότη. 
Ακόμη υποστηρίξαμε ότι  η κατάργηση ενοχικών αξιώσεων, 
όπως αυτές που προέβλεψε η σύμβαση του 1981 υπέρ των ερ-
γαζομένων, απαιτεί ειδική και ρητή νομοθετική πρόβλεψη, που 
σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε στον νόμο για την ένταξή μας 
στο εΤΑΤ. 
ούτε άλλωστε το ποσό των 672.806.700 € που κλήθηκε να κα-
ταβάλει η Τράπεζα στο εΤΑΤ συνιστά εκπλήρωση των υποχρε-
ώσεών της έναντι των εργαζομένων της, αφού πρόκειται σαφώς 
για εργοδοτική εισφορά κοινωνικής ασφάλισης προς το εΤΑΤ, 
την οποία ούτως ή άλλως όφειλε να καταβάλλει προς το εΤΑΤ 
με βάση σχετικό όρο της σύμβασης του 1981. Προσκομίσαμε 
μάλιστα ενώπιον του εφετείου απόφαση του Συμβουλίου της 
επικρατείας (Στε 89/2011) η οποία αναγνώρισε ότι το ανωτέρω 
πoσό αποτελεί εργοδοτική εισφορά προς το εΤΑΤ.
Πάνω από όλα όμως, στη δίκη στο εφετείο, προβάλλαμε και 
θεμελιώσαμε το δίκαιο του αιτήματός μας. Η Τράπεζα έλαβε την 
περιουσία του Ταμείου τη στιγμή που την χρειαζόταν και όταν 
ήρθε η ώρα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, μέσα στη δύ-
σκολη συγκυρία της κρίσης, αρνήθηκε, επικαλούμενη τους κοι-
νωνικοασφαλιστικούς νόμους. 

Συνάδελφοι,
ο Σύλλογος μας, σε συνεργασία με το νομικό μας επιτελείο, 
θεμελίωσε με εμπεριστατωμένο νομικό σκεπτικό και με πλήθος 
στοιχείων και αποδείξεων, το δίκαιο και τη βασιμότητα του αιτή-
ματός μας. 
Πιστεύουμε ότι η Δικαιοσύνη θα εξετάσει με προσοχή και αντι-
κειμενικότητα τους ισχυρισμούς μας και θα μας δικαιώσει, κρί-
νοντας ότι η σύμβαση του 1981 είναι ισχυρή και δεσμεύει την 
Τράπεζα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

συνέχεια από τη σελίδα 1

ο επανυπολογισμός με το Ν.4387/2016 των προσυνταξιοδοτικών παροχών με ποσοστό αναπλήρωσης 1,75% επί των συντά-
ξιμων αποδοχών μας, αναδρομικά από τον Ιούνιο 2016, παραβιάζει τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου Αλληλοβοηθείας, 
που η διατήρησή τους αποτέλεσε την προϋπόθεση για τη νομιμότητα ένταξής μας στο εΤΑΤ. 

Για τους λόγους αυτούς, για τους συνταξιούχους – μέλη μας, που λαμβάνουν προσυνταξιοδοτική παροχή, δρομολογήθηκε η σύντα-
ξη δικογράφου από τους Νομικούς μας Συμβούλους, ώστε να κατατεθεί η πιλοτική δίκη με πρώτους προσφεύγοντες αυτούς που 
πληρούν τα πλέον πρόσφορα, σύμφωνα με το Στε κριτήρια: ηλικία, σημαντική μείωση συντάξεων σε σχέση και με τις καταβληθεί-
σες εισφορές, επίπεδο αναπλήρωσης εισοδήματος. 

Η περαιτέρω μείωση των συντάξεών μας έχει ήδη χρησιμοποιηθεί από τους Νομικούς μας Συμβούλους και στις δίκες για τη σύμβα-
ση του 1981, αφού πλέον καταρρίπτεται και το τελευταίο επιχείρημα της Τράπεζας περί διατήρησης αναλλοίωτου του Κανονισμού 
Παροχών του ΤΑΠΤΠ και θα κατατεθούν και παρεμπίπτουσες αγωγές για διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας από τη σύμβαση του 
1981 για το διάστημα από το Μάιο 2016, όταν και τα ποσοστά επί των οποίων πολλαπλασιάζεται ο συντάξιμος μισθός μας, έχουν 
μειωθεί στο μισό σε σχέση με τα ποσοστά του ΤΑΠΤΠ.

Υγεία Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                                Β. ΝΙΚΟΛΑΟΥ



ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ 
ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ALPHA BANK

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΦΥΓΑΝ

12 νέα μέλη 
προστέθηκαν 

στο δυναμολόγιο 
του Συλλόγου μας

ΝΕΑ ΜΕΛΗ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

1. ΒεΝεΤΗ Α. ΒΑΣΙλΙΚΗ 
 (ΘεΣΣΑλοΝΙΚΗ)
2. ΒΙΝΙεΡΗ ΑΙΚΑΤεΡΙΝΗ 
 (ΚΑλΑΜΑΡΙΑ)
3. ΓΙΑλοΥΣΗ ΒΑΣΙλΙΚΗ 
 (ΠΑΤΡΑ)
4. ΘεοΔΩΡοΠοΥλοΣ 
 εΥΑΓΓελοΣ (ΑΓΡΙΝΙο)
5. ΚΑΜΠΑΝΗ ΦΩΤεΙΝΗ 
 (ΑΘΗΝΑ)
6. ΚοΥλοΥΡΙΩΤΗΣ Α. 
    ΧΡΗΣΤοΣ (ΑΘΗΝΑ)

7. ΚΩΣΤοΠοΥλοΥ ΚΑλοΜοΙΡΑ 
(ΝΑοΥΣΑ)

8. λεΝοΣ ΓεΩΡΓΙοΣ (ΑΘΗΝΑ)
9. ΝΙεΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙοΣ 
 (ΑΘΗΝΑ)
10. ΝΤΑλλΑΣ ΔΙοΝΥΣΙοΣ  
   (ΚεΡΚΥΡΑ)
11. ΠολΥΖΩΤΗΣ ΓεΩΡΓΙοΣ 
   (ΑΘΗΝΑ)
12.ΦΙλΙΠΠοΠοΥλοΣ 
     ΝΙΚολΑοΣ (ΣΠΑΡΤΗ)
13.ΦΩΤΑΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ 
  (ΣεΡΡεΣ)
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Κατατέθηκαν ποσά στην μνήμη συναδέλφων στα παρακάτω ιδρύ-
ματα: εταιρεία Προστασίας Σπαστικών ‘’Πόρτα Ανοιχτή’’, Σύλλογος 

Προστασίας Αγέννητου Παιδιού ‘’Η Αγκαλιά’’, Ηλιαχτίδα, εργα-
στήρι ειδικής Αγωγής ‘’Μαργαρίτα’’, ΚεΘεΑ ΝοΣΤοΣ, εργαστήρι 
‘’ΠΑΝΑΓΙΑ ελεοΥΣΑ’’, Γηροκομείο Σπάρτης ‘’ΑΓΙοΙ ΑΝΑΡΓΥΡοΙ’’, 

Σύλλογος ‘’ΒοΗΘεΙΑ-ελΠΙΔΑ-ΖΩΗ’’.

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK
SAB FITNESS CLUB
Συνάδελφοι,
Σας γνωρίζουμε ότι οι συνταξιού-
χοι μέλη μας, που επιθυμούν (χω-
ρίς καμία οικονομική επιβάρυνση) 
μπορούν να συμμετέχουν στο Γυ-
μναστήριο του Συλλόγου Προσω-
πικού (Χαρ. Τρικούπη 6-8-10, 6ος 
όροφος).
οι αιτήσεις ενδιαφέροντος για εγ-

γραφή στο Sab Fitness Club, θα υποβάλλονται μόνο μέσω του Συλ-
λόγου μας.
Τα απαραίτητα ιατρικά πιστοποιητικά που θα πρέπει να προσκομί-
σουν κατά την προσέλευση τους στο Γυμναστήριο, όταν λάβουν την 
έγκριση, είναι βεβαίωση από Παθολόγο και Καρδιολόγο.
Η αίτηση ενδιαφέροντος να αποσταλεί στο Σύλλογο  με τους πιο κάτω 
τρόπους:
Fax: 210-3606347
Email: ssalpha8@otenet.gr
Ταχυδρομικώς: Ιπποκράτους 8, 10679 Αθήνα

6ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΔΙΚΩΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΙΑ

Συνάδελφοι,
ο Σύλλογος μας, θέλοντας να κάνει πολιτιστικό άνοιγ-
μα, παρ’ όλα τα προβλήματα που μας δημιούργησαν 
τα σκληρά οικονομικά μέτρα και μας επέβαλαν όλες 
οι μνημονιακές κυβερνήσεις, συγκρότησε σαν πρώτο 
βήμα καλλιτεχνική κομπανία με τους παρακάτω συ-
ναδέλφους:
1. Μιχαηλίδης Χρυσόστομος (τζουρά)
2. Σπανομάρκος Αργύρης (κιθάρα)
3. λυμπέρης Κώστας (ακορντεόν)
4. Κορδάκης Γιάννης (τουμπερλέκι)
5. Κουτσόπουλος Θεοδώρης (τραγούδι)

Όποιος συνάδελφος θέλει να βοηθήσει σ’ αυτήν την 
προσπάθεια και παίζει κάποιο μουσικό όργανο, ή 
επιθυμεί να συμμετέχει στην Πολιτιστική επιτροπή 
που δημιουργήθηκε, να επικοινωνήσει με τον 
συνάδελφο Βασίλη Νικολάου.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 7 IOYNIOY 2019
TIMH KAT’ ATOMO: €295

ΤΙΜΗ ΜοΝοΚλΙΝο: +€100
με (3) γεύματα στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝοΥΠολΗ

Δηλώσεις συμμετοχής, το αργότερο μέχρι 10 Μαΐου 2019 για να πραγματοποιηθεί η εκδρομή, στα γραφεία του Συλλόγου μας 
στους συν/φους Β. Νικολάου και Αντ. οικονομόπουλο στα τηλ. 210-3604327 και 6944251595

Κωνσταντινούπολη - Πριγκηπονήσια

Τα γραφεία του Συλλόγου θα παραμείνουν κλειστά από 25-4 έως και 3-5-2019


